
 

  

  

  

    

        
  החיים שלנו תותים ?

אהרן כל בני  ועל משה על וגו', וילונו קולם את ויתנו העדה כל "ותשא
  )ב- ישראל וגו'" (יד, א

         


           


      




        


            







          


        


          
          




 יוסל'ה "זה לא כמו קוסוביצקי... וההוא לא כמו
  רוזנבלט..."

 
    

    
  



      


        


 

 



    

 

    


  ותרעומת לא בבית ספרנותלונה 

          
          

    


  
   




   



          

          
       


          



 



     




   
     

  
         

         


    


    
    


 
        

         


           


בארה של תורה
 òåáùä úùøôì éðøåú ïåìò úàîáøä äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø 
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 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

 úîéùøì ì"àåã:äöåôú 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 כליפה מקיקס עידן בן פרשה כלילה ז"לשמתילוי נהעלון מוקדש לע

 פרשת שלח

 ותשע"סיון ה'  170גליון 

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 יהודה בן אסתר ז"ל ע"י זץ
 משה חנינה בן אברהם בר ששת ז"ל

 חממה בת יוסף קפאח ע"ה

 שלמה בן יחיא ז"ל
  מנחם בן שלום ז"ל

 זאב בן סוסיה פישזון ז"ל



 

 

הגר"ח קניבסקי דחה את דברי האברך ואמר 
  "!"החזון איש היה האדם החי ביותר

    
     


 




  
    



          




      
    


            


       



   

       
        

  



 



  במקום לבכות תרים משקולות !





     

          
    


           

  
 

        
         




        










         



  תפתח את המתנה, היא רק נראית מפחידה...

       
         
          

      

          
          

         


         


         



 

       





          



        

    



השיעור המרכזי . ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' קול הלשון, ובובאתר הרב ראובן גולן בעמדות משיחות חיזוק והשקפה 

  @gmail.comrg5740 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ום ה' נמסר בי

  

 



 



  

  

  
  

 שודיה בת יחיא סיאני ע"ה
  חיים בן שלמה ז"ל ע"י אברהמס

 עובדיה בן דוד ברזילי ז"ל

 אשר מסעוד בן חנה אוחנה ז"ל
  מי מחפוץ ע"הענסעדה בת 

 שה בת ביחה פריחה ע"האורה עי

 שדרה שושנה בת יחיא סעיד ונה ע"ה
 חממה בת יוסף קפאח ע"ה

 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה

 דוד בן אהרון גהלי ז"ל ♦ סאלם בן יוסף גמליאל ז"ל♦דניאל בן חסיבה ז"ל ע"י בוסו♦משה בן רחל לביא ז"ללע"נ

 מצויינים לאברכים יום וכוללי ולרבנות להוראה מדרש בתי, רחובות תורה דרכי מוסדות
בשלושת הכוללים שבמוסדותינו לומדים עשרות אברכים השוקדים על תלמודם מזה שנים לאסוקי שמעתתא  !מחר של ההוראה למורי היום ידך תן

הצטיינות רבה את מבחני ההסמכה שע"י הרבנות הראשית, ורבים מהם כבר משמשים בפועל כמורי הוראה ורבני באליבא דהלכתא, ועברו 
 ! ולהעמיד במו ידיך את מורי ההוראה של הדור הבא ליטול חלק בזכויות הנשגבות של תלמודם,ו ,םתורתבבידך להיות שותף קהילות. 

  וכן לעילוי נשמת יקיריך. ,ופרנסה טובה לך ולבני ביתך אהולרפו תךלהצלח םלימודבכל יום יקדישו האברכים את 
 , 8795528 דואר ן"ח. 153-8-9452903 פקס, 08-9452903' טל, רחובות 15034 .ד.ת 12 מרגולין: משרד, לפרטים
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